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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Micaele da Silva Ferreira (Bom 
Jesus da Lapa), Murillo Gomes Moreira 
(Vitória da Conquista) e Cynara Figuei-
redo Rêgo (Itabuna). 
Amanhã: Maria Soledade Magalhães Fer-
reira (COJUES), Joaquim Marques Neto 
(Irecê), Alecson Macêdo de Alcântara 
(Barreiras), Victor Freitas Leite Barros 
(22ª Vara), Erenilson Sousa de Oliveira 
(NUASG), Joselene Campos dos Santos 
(Contrate), Fernanda Gaspari Dias (21ª 
Vara) e Kassirley Costa Filho (Juazeiro). 
Domingo: Rafaela Santos Costa (5ª 
Vara), Euler Negreiros Cardoso (23ª 
Vara), Antônio Luiz Dias (NUCJU), Már-
cia Nilo do Vale Miguel (23ª Vara), Ma-
ria Letícia Pereira (NUCJU), Blandson 
de Oliveira Soares (Vitória da Conquis-
ta) e Bruna Mota Ledo (Irecê). 
Segunda-feira: Saulo José Casali 
Bahia, juiz federal da 11ª Vara, Sa-
bel Mariana Brito (22ª Vara), Rannieri 
de Almeida (Paulo Afonso), Dra. Isa-
bel (Fundação José Silveira), Fábio de 
Santana Costa (VIPAC), Silvia Souza 
Silva (Eunápolis), Maria Raimunda da 
Silva Oliveira (5ª Vara) e Andresa Alves 
Fernandes (20ª Vara).
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STJ decide que site de notícias responde 
por mensagens ofensivas de leitores

A 3ª Turma do STJ manteve a conde-
nação da editora responsável por um site 
de Alagoas a pagar R$ 60 mil de indeni-
zação ao desembargador Orlando Mon-
teiro Cavalcanti Manso por entender que 
provedores de informação, como os sites 
de notícias, respondem pela publicação 
de comentários considerados ofensivos 
por seus leitores. 

O site publicou uma notícia sobre a 
decisão do desembargador que suspen-
deu o interrogatório de um deputado 
estadual acusado de ser mandante de 
homicídio. Vários leitores publicaram 
mensagens ofensivas contra o juiz, que 
ficaram disponíveis junto à notícia.

O desembargador entrou com o pedi-
do de reparação por dano moral. Em pri-
meira instância, o pedido foi julgado pro-
cedente e estipulou a indenização em R$ 
80 mil. Em recurso, o Tribunal de Justiça 
reduziu o valor para R$ 60 mil. Para a 
corte, o site omitiu-se em não controlar 
previamente o conteúdo dos comentários 
e opiniões publicadas. 

A editora recorreu ao STJ. Alegou que 
não é obrigada a controlar previamente o 
conteúdo das mensagens dos internautas 

e insistiu no argumento de que a culpa é 
exclusivamente dos leitores. A empresa 
também contestou o valor da indeniza-
ção, que considerou excessivo.

Segundo o ministro relator Paulo de 
Tarso Sanseverino, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é contrá-
ria à responsabilização dos provedores 
pelas mensagens publicadas pelos usu-
ários, por não ser razoável, tampouco 
viável, que empresas da área de infor-
mática exerçam controle sobre o conte-
údo de postagens. Contudo, o mesmo 
entendimento não se aplica à empresa 
jornalística.

Na avaliação de Sanseve-
rino, tratando-se de uma em-
presa jornalística, o controle 
do potencial ofensivo dos co-
mentários não apenas é viá-
vel, como necessário, por ser 
atividade inerente ao objeto 
da empresa. 

De acordo com o minis-
tro, hoje as redes sociais 
representam um verdadeiro 
"inconsciente coletivo", que 
faz com que as pessoas es-

crevam mensagens sem a necessária 
reflexão prévia, dizendo coisas que em 
outras situações não diriam.

Por isso, segundo seu voto, caberia à 
empresa jornalística exercer controle so-
bre as publicações para evitar danos à 
honra de terceiros e não apenas aguardar 
a provocação do ofendido. 

O ministro ainda explicou que o Mar-
co Civil da Internet (Lei 12.965/2014) 
não se aplica ao caso porque os fatos 
ocorreram antes da entrada em vigor da 
lei, além de não se tratar da responsabi-
lidade dos provedores de conteúdo. 

Outros talentos 
Você já conhece os 

Flintz?

A banda musical 
formada há um ano 
por Horácio Ribeiro, 
diretor do NUASG; 
Diego Nascimento, 
diretor da SECAD; 
Durval Carneiro Neto, 
juiz federal da 22ª 
Vara, e pelo engenhei-
ro Márcio Tonhá Ro-
drigues vem se apre-
sentando em eventos 
nos quais tem feito 
bonito e recebido elo-
gios e novos convites. 
No ano passado, eles 
se apresentaram no 
encerramento do en-
contro de juízes fede-
rais no Clube Med em 
Itaparica.

Horácio Ribeiro no contrabaixo, Die-
go Nascimento na bateria, e Durval Car-
neiro e Márcio Rodrigues dividindo as 
guitarras e os vocais se apresentaram e 
foram destaque na noite de ontem na 
tradicional festa JUSTROTE, organiza-
da pelos calouros do curso de Direito 
da UFBA. É a terceira vez que a banda 
Flintz se apresenta na festa.

A ideia do nome da banda surgiu da 
brincadeira com a forte amizade dos 
componentes. Como eles se dizem “ami-
gos de rocha”, nada mais adequado do 
que se chamarem de Flintz, como os 

Flintstones, desenho animado que fez a 
alegria da geração deles.

O repertório da banda inclui pop rock 
nacional e internacional com canções 
de Cássia Eller, Lulu Santos e dos gru-
pos Capital Inicial, Nenhum de Nós, Jota 
Quest, Skank, Barão Vermelho, Legião 
Urbana, Charlie Brown Jr., Paralamas do 
Sucesso, U2, R.E.M., Coldplay, Rolling 
Stones, Dire Sraits e vários outros. 

Como se pode ver, a Justiça Federal 
abriga outros talentos além do universo 
do Direito e da Justiça. 

Vida longa e muito sucesso para os 
talentosos amigos de rocha.

AJUFE pede apoio do 
Senado à PEC que muda 

composição dos TREs
O presidente do Senado, Renan Ca-

lheiros, recebeu o presidente da Associa-
ção dos Juízes Federais (Ajufe), Antonio 
Cesar Bochenek, acompanhado do vice-
-presidente da associação, André Granja, 
e representantes das associações regio-
nais. Os representantes da Ajufe pediram 
o apoio de Renan para aprovação da PEC 
31/2013, que altera a forma de escolha 
dos membros dos tribunais eleitorais.

A PEC estabelece participação da OAB 
na elaboração de lista sêxtupla de candi-
datos a cada vaga de juiz eleitoral destina-
da a advogados, tanto para o TSE quanto 
para os TREs, a ser transformada em lista 
tríplice pelo STF ou pelo Tribunal de Jus-
tiça, conforme o caso, que será enviada 
ao presidente da República para escolha.

A PEC prevê ainda a eleição do corre-
gedor regional eleitoral entre os juízes de 
direito ou juízes federais, à exceção dos 
desembargadores oriundos do Tribunal 
de Justiça e substitui a expressão “juízes 
de direito” por “juízes eleitorais”.

Os representantes da Ajufe entrega-
ram ainda ao presidente do Senado uma 
carta de apoio à indicação de Luiz Edson 
Fachin ao cargo de ministro do Supremo 
Tribunal Federal.

Curso de Gerenciamento 
de Projetos da UniCorp

Estão abertas as pré-inscrições do 
curso virtual de Gerenciamento de Proje-
tos para os integrantes dos comitês insti-
tucionais de planejamento estratégico da 
1ª Região – CIPES.

O público alvo do curso são os ser-
vidores que integram os Comitês Institu-
cionais de Planejamento Estratégico do 
TRF1, das Seções e das Seções Judiciá-
rias da Primeira Região sendo que estão 
reservadas 11 vagas para a Seção Judi-
ciária da Bahia.

A modalidade do curso é virtual com 
tutoria e a carga é de 30 horas. As pré-
-inscrições serão realizadas pelo portal 
do tribunal de 6 a 12/05. O curso será 
realizado de 25/05 a 29/06. 

A ementa encontra-se no portal do 
TRF1 e informações adicionais estão dis-
poníveis no mesmo ou por meio do tele-
fone (61) 3410-3944.

Está vedada a participação de servi-
dores que estejam de férias ou usufruin-
do alguma licença em período coinciden-
te com a realização do curso.

Segundo a IN 13-02 – Programa de 
Capacitação, o servidor que desistir de 
participar de evento de capacitação, sem 
a devida justificativa junto ao NUCRE ou 
sem a  apresentação de atestado médico 
homologado, terá vedada a participação 
em outro evento durante o transcorrer de 
um ano da interrupção.


